T E E LT V E R B E T E R I N G

Nu de planttijd in
volle gang is, worden
door onzorgvuldigheid
makkelijk foutjes
gemaakt. Iets simpels als
te droge planten zetten is
eenvoudig te voorkomen.
Nu even stilstaan bij wat
je doet, verbetert straks
het resultaat.

Valkuilen tijdens het planten
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Net als met alle dingen in een
bedrijf heeft de plant die geplant
wordt aandacht nodig. Het is natuurlijk jammer als er vlak voor dat
de planten de grond in gaan nog
dingen verkeerd gaan. Een voorbeeld is planten vanuit een bunker
op het dak verdelen. Tijdens de koffiepauze liggen de planten gewoon
in de zon en op de wind te wachten
tot er weer geplant gaat worden.
Voor veel gevoelige planten is dit te
lang en deze zullen uitdrogen.
Het komt veel voor dat de bovenste planten op een kist te veel zijn
uitgedroogd. Deze worden gewoon
meegeplant en zo zie je later precies
wanneer er met een nieuwe kist is
begonnen. Als uitgedroogde planten
worden geplant, duurt het weken
voordat deze weer helemaal zijn volgezogen. In de tussentijd ontstaat er

een groeiachterstand en in het ergste geval wordt de plant verzwakt
door schimmels.
Als enigszins uitgedroogde planten
een kwartier in een bak met water
worden gelegd, nemen ze meer vocht
op dan een week in de grond. Zelfs
veel water geven na het planten is
hiervoor niet effectief. Natuurlijk is
het lastig om steeds de droge planten
te dompelen, maar omdat hierbij
geen bestrijdingsmiddelen komen
kijken is het voor de planters niet
belastend. Het kan dus gewoon in
een kuip op het land gebeuren. Zeker
bij het gebruik van kuubkisten is dit
goed te doen. Een kleine moeite die
veel problemen voorkomt.

partijtjes te weinig aandacht besteed
en worden ze vaak even tussendoor
geplant.
Een volgend aandachtspunt is de
planning van de te planten percelen.
In de winter is er vaak goed nagedacht over de indeling, zeker wat
betreft vruchtwisseling en aaltjes. Te
vaak wordt er als er een stuk nog niet
helemaal vol is gewoon doorgeplant
met de volgende soort, terwijl dit op
het andere perceel gepland was. Dit
soort kleinigheden zorgt ervoor dat
een perceel wordt besmet met aaltjes,
of dat een schone partij door aaltjes
wordt besmet omdat ze op een perceel terechtkomen dat was bedoeld
voor minder gevoelige soorten.

HALVE KISTEN

Op deze manier kunnen er tal van
aandachtspunten te vinden zijn, die
op zich niet zo belangrijk lijken,
maar wel veel invloed hebben op
het uiteindelijke resultaat. Juist
in drukke tijden is extra aandacht
rendabel.

Vooral bij kleine partijtjes zijn er vaak
halve kisten. In veel gevallen zijn
juist die uitgedroogd. Bij de kleine
partijtjes horen ook vaak de ‘snoepjes’
van de kwekerij. In de hectiek van de
plantperiode wordt aan deze kleine
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